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Het feestje
Marleen Vanwelkenhuysen –
illustraties Luc Vincent

D

e brievenbus kleppert en met een
plof valt de post op de deurmat.
Papa neemt het stapeltje op en
loopt ermee naar de keuken. Daar zit
iedereen rond de tafel.
– Voor jou! zegt hij en legt een mooie,
roze briefomslag voor Greetje neer.
Haar broers beginnen te lachen:
– Een liefdesbrief! Maak eens open!
Greetje trekt een boos gezicht, maar
doet de brief toch open. Ze is best wel
nieuwsgierig!

Uit de enveloppe haalt ze een roze kaart
met een tekening van slingers en confetti.
In sierlijke letters staat er:

Elise nodigt je uit op haar
verjaardagsfeestje
volgende week woensdag
– Niks liefdesbrief! zegt ze tegen haar
broers, ik ga naar een feestje! En nog wel
bij Elise, het leukste meisje van de klas!
– Wat leuk voor je! zegt mama blij.
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Greetje is ook blij. Elise woont in een
mooi huis, met een grote tuin en een
zwembad. Er zal zeker gezwommen
worden op het feestje. Greetje heeft
net een nieuw badpak gekregen, dus
dat komt goed uit. Maar wat zal ze
aantrekken? Elise ziet er altijd even leuk
uit, met zwierige rokjes en hippe truitjes.
Greetje loopt naar haar kamer en doet
de kleerkast open. Pff, dat is niet veel
soeps! Eigenlijk heeft ze altijd hetzelfde
aan: een jeans en een T-shirt.
– Lekker makkelijk, zegt mama dan.
En weinig strijkwerk voor mij! laat ze er
meestal op volgen.
Maar voor het feestje bij Elise wil Greetje
er mooi uitzien. Ze wil een jurk.
Ze gaat het meteen vragen. Mama is druk
bezig op zolder, want dat wordt
de nieuwe kamer voor haar broers.
– Hallo! zegt ze vrolijk, als Greetje
binnenkomt, kom je een handje helpen?
Dat is lief!
Maar om te helpen is Greetje niet
gekomen. Ze valt met de deur in huis.
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– Krijg ik een nieuwe jurk voor het
feestje bij Elise? vraagt ze.
Mama kijkt verbaasd op van haar werk.
– Een jurk? zegt ze ongelovig, alleen maar
voor dat ene verjaardagsfeestje?
– Wat moet ik dán aantrekken? Ik heb
helemaal niks! zegt Greetje sip.
Mama lacht.
– Je hebt zo veel leuke bloesjes en
broeken. Kies daar maar iets moois uit.
Greetje gaat terug naar beneden. Ze
weet dat ze niet verder hoeft te zeuren,
een neen blijft bij mama een neen.
Als ze nu eens van haar spaargeld ...
Ze gaat naar haar kamer en schudt haar
spaarvarken leeg. Er rollen een paar
muntstukken uit en een briefje van vijf
euro. Dat wordt niks.
Ze wil net naar beneden gaan als ze
gestommel hoort in de gang. Haar broers
steken hun hoofd om de deur van haar
kamer:
– Kom je mee? We gaan met papa naar
de kringwinkel om spullen uit te kiezen
voor op de zolderkamer!
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Daar heeft Greetje wel zin in. Van kleren
kopen komt duidelijk toch niks in huis.
Het is maar een klein eindje rijden naar
de kringwinkel. Greetje is er nog nooit
binnen geweest. Ze dacht altijd dat ze
er alleen maar oude spullen verkochten.
Maar als ze de grote winkel binnenkomt,
is ze blij verrast. Er staan meubels en
rekken met kopjes en borden, boeken,
speelgoed ... allemaal zo goed als nieuw.
En daar achteraan, ziet ze daar geen
kleren? Ze loopt er meteen naartoe.
Het lijkt wel een echte kledingszaak.
Een verkoopster toont haar het rek met
haar maat. Er hangen topjes en vestjes,
rokken en jurken. En zo goedkoop!
Opgewonden begint Greetje te zoeken
tussen de spullen. Daar! Een jurk in
felle kleuren met kleine mouwtjes en
een grote strik op de rug! Zo mooi!
Ze bekijkt het prijskaartje en slaakt een
gilletje van plezier: vijf euro! Niet te
geloven, ze kan de jurk gewoon van haar
spaargeld kopen! In een paskamer trekt
ze de jurk aan. Daar is een spiegel.
O, wat ziet ze er mooi uit!

De verkoopster komt dichterbij. Ze
glimlacht als ze Greetjes blije gezicht in
de spiegel ziet. Dan loopt ze naar een
ander rek en haalt er een kort, rood
vestje uit.
– Kijk, zegt ze, dit past er prachtig bij!
Greetje trekt het aan. Het meisje
heeft gelijk, met het vestje erbij is het
helemaal áf. Dan denkt ze opeens aan
haar spaarvarken. De jurk kan ze kopen,
maar het vestje ... Alsof het meisje haar
gedachten kan lezen, zegt ze:
– Je krijgt het gratis, omdat het je zo
mooi staat!
Greetje kijkt eerst wat ongelovig, maar
dan geeft ze de verkoopster van pure
blijdschap een knuffel. Wat een heerlijke
winkel!
En wat kijkt iedereen verrast op als
Greetje een week later op het feestje
verschijnt.
– Je ziet er beeldig uit! zegt Elise, waar
haal je toch die leuke spullen vandaan?
Greetje lacht ondeugend:
– In een heel bijzondere winkel ...

Leeshulp nodig? Je kunt dit verhaal beluisteren op www.zonnestraal.be.
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